
 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečení kola a bezpečí cyklisty 

REXbike  

Návod k použití 
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REXbike je komplexní systém pro GPS zabezpečení kola proti krádeži a 

přivolání pomoci cyklistovi v případě nehody (bike eCall). 

REXbike má tři klíčové funkce: 

• Zabezpečení kola proti krádeži 

• Systém bike eCall – rychlé přivolání pomoci v případě nehody 

• GPS záznam ujetých tras 

 

Montáž 

REXbike se připevňuje pomocí dodaných bezpečnostních šroubů do výrobcem 

připravených závitů v rámu. Standardní umístění závitů můžeme vidět na 

obrázku níže. REXbike je možné připevnit pod držák na lahev. 
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Ovládání 

Zařízení REXbike se ovládá pomocí aplikace v chytrém mobilním telefonu 

(Android nebo iPhone). Jednoduchý návod „Rychlý start“ najdete přiložený 

v balení. Tento návod obsahuje odkaz na stažení aplikace i způsob registrace 

Vašeho zařízení a uživatelského účtu. Pro rychlé přihlášení naskenujte QR kód 

na návodu „Rychlý start“ nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci a 

stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po 

použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, zařízení bude 

automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup. Pro ovládání zařízení 

REXbike a přijímání poplachů od něj, je nutné mít na telefonu aktivován 

přístup na internet (přenos dat pomocí mobilní sítě). 

Údaj „Aktualizováno“ uvádí datum a čas poslední komunikace zařízení 

s aplikací (tento údaj je důležitý pro případnou komunikaci s podporou). Údaj 

„Zaplaceno do“ značí do kdy je služba zaplacena. Doporučujeme si nahrát 

vlastní fotografii kola pro usnadnění identifikace policií v případě krádeže. 

Zapnutí a vypnutí 

Vypnout REXbike je možné pouze přes aplikaci v telefonu. Vypnout zařízení 

doporučujeme pouze v případě dlouhodobého uskladnění kola na 

zabezpečeném místě. Vypnout REXbike je též vhodné při dlouhém převozu 

kola vozidlem kvůli úspoře přenosu dat a baterie. Před vypnutím na delší 

dobu musí být REXbike nabitý alespoň na 50 % kapacity. Zapnout REXbike je 

možné pouze připojením nabíječky (případně jiného zdroje napájení např. 

powerbanky). 

Režimy 

Režim Zabezpečení 

Tento režim slouží pro ochranu kola proti krádeži v případě zaparkování 

například před restaurací nebo v garáži. Po aktivaci tohoto režimu zařízení 

REXbike hlásí jakoukoliv manipulaci nebo pohyb kola. V případě narušení 
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okamžitě přichází do telefonu s aplikací upozornění. Následně je nutné 

upozornění potvrdit a zvolit v jakém režimu má zařízení pokračovat (kliknout 

na tlačítko Zabezpečení, eCall + GPS nebo Záznam). Zařízení REXbike 

nenahrazuje kvalitní zámek. Při kombinaci zámku a zařízení REXbike budete 

okamžitě vědět o nepovolené manipulaci a zloděj nebude mít čas kolo odvést. 

Režim eCall + GPS 

Tento režim slouží pro ochranu jezdce a GPS záznam tras. V případě náhlého 

přerušení jízdy na dobu delší než je nastavena položka „Prodleva upozornění 

při jízdě“ dojde nejprve k zobrazení upozornění „Jste v pořádku?“ na telefonu 

s aplikací. Následně je nutné upozornění potvrdit a zvolit v jakém režimu má 

zařízení pokračovat (kliknout na tlačítko Zabezpečení, eCall + GPS nebo 

Záznam). Pokud na upozornění uživatel nezareaguje, dojde k odeslání zprávy 

o možné nehodě (s odkazem do mapy) na nastavené nouzové kontakty. 

Režim Jízda aktivujte před samotnou jízdou na kole. 

Režim Záznam 

Tento režim slouží pro trvalý záznam GPS poloh kola během jízdy. Hodí se 

zejména pro jízdu ve skupinách, pro kola v půjčovnách nebo pro hlídání 

pohybu dětí. V tomto režimu není kolo hlídáno proti krádeži a není 

detekována možná nehoda. V případě nechání kola bez dozoru (např. odchod 

na oběd, nákup) doporučujeme aktivovat režim Zabezpečení. 

 

Režimy se mohou automaticky přepínat na základě inteligence a algoritmů 

serveru a jednotky. 

Platba za službu a přerušení služby 

Při koupi je v ceně jeden měsíc služby. Účtují se pouze kalendářní měsíce, kdy 

bylo zařízení zapnuto (libovolně krátkou dobu). Pokud tedy chcete službu 

přerušit, zařízení vypněte. (Zařízení nejde vypnout, když je připojené na 

nabíječku. Připojením nabíječky se automaticky zapne.) Maximální doba 

přerušení je 12 měsíců. Třináctý měsíc bude naúčtován i pokud je zařízení 
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vypnuté. (Následně může být znovu přerušeno). Vždy před uplynutím 

předplaceného období je vystavena faktura na další předplatné. Fakturu 

můžete zaplatit převodem nebo platební kartou. Pokud nebude faktura 

zaplacena před uplynutím předplaceného období, bude služba ukončena. 

Měsíční paušál zahrnuje všechny náklady na SIM kartu (zabudována 

v zařízení), přenos poplachů a ujetých tras kdekoliv v celé Evropské unii, 

aplikaci v telefonu, 24/7 přístup do online zobrazení polohy a historie tras, 

emailovou podporu. 

Webový portál REX 

Přihlašovací údaje, které jste si vytvořili během prvotní registrace, můžete 

také použít pro přihlášení do webového portálu REX, kde naleznete historii 

pohybu kola, statistiky jednotlivých tras a možnosti exportu. 

WWW adresa: https://online.rex.eu/ 

Parametry zařízení 

• 140x38x13 mm, 67 g 

• GSM 850/900/1800/1900 MHz 

• u-blox GPS chipset 

• Mini USB port (pro nabíjení) 

• Baterie: Li-Pol 1300 mAh, 5V 

• Provozní teploty: -20°C ~ +55°C 

• Studený/teplý/horký start: 30s/<30s/<1s 

Zařízení REXbike je voděodolné - chráněno proti stříkající vodě. Je ale 

zakázáno tlakově ho čistit (tzv. vapkou) nebo ho nechávat na kole bez ochrany 

při převozu na střeše vozidla za deště. V takovýchto případech doporučujeme 

zařízení zakrýt nebo demontovat. 

  

https://online.rex.eu/
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Kontakt 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu 

podpora@rex.eu 

Výrobce: 

1. REX SERVICES, a.s. 

Liliová 223 

Kamenice – Ládví, 25168 

Česká republika 

www.rex.eu 
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